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Abstract 

Marital adjustment refers to the objective feelings of satisfaction, satisfaction, and pleasure 
experienced by a couple that can be a reflection of how happy people are in a marital relationship or a 
combination of satisfaction due to many factors specific to the marital relationship; 
; Therefore, identifying the underlying factors is of great importance. The aim of this study was to 
predict marital adjustment based on religious orientation, coping strategies and personality traits. The 
present study was a descriptive-correlational study. 266 employees of Kashan University were 
selected by convenience sampling method and answered Bahrami Religious Orientation 
Questionnaire, Andler and Parker Coping Strategies Questionnaire, Hexaco Personality Traits 
Questionnaire and Spanier Marital Adjustment Questionnaire. The results showed that marital 
adjustment had a significant positive relationship with religious orientation and problem-oriented and 
avoidant coping strategies and had a significant negative correlation with emotional methods. 
The results also showed that there is a significant correlation between the traits of agreement, 
conscientiousness, honesty, humility and marital adjustment. Based on these findings, it can be said 
that religious orientation, effective coping strategies and personality traits play an important role in 
determining the degree of marital adjustment. The results implicitly show that paying attention to faith 
in attention, using effective coping strategies and personality traits can improve marital satisfaction 
and quality of life. 
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 جهت گیري مذهبی،  بر اساسپیش بینی سازگاري زناشویی 

 صفات شخصیتراهبردهاي مقابله اي و 
 

 زاده مقدس معین

 روانشناس

 چکیده

سازگاري زناشویی، به احساسات عینی از خشنودي، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر اطالق می شود که می تواند 
انعکاسی از میزان شادي افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن به واسطه ي بسیاري از عوامل مختص رابطه 

پیش بینی پژوهش حاضر با هدف  ینه ساز آن از اهمیت باالیی برخوردار است.از این رو، شناسایی عوامل زمزناشویی باشد؛ 
مذهبی، راهبردهاي مقابله اي و ویژگی هاي شخصیتی انجام گرفت. پژوهش حاضر از  گیري بر اساس جهتسازگاري زناشویی 

انتخاب شدند و به  دسترسدر گیري به روش نمونهاز کارکنان دانشگاه کاشان نفر  266همبستگی بود.  -نوع توصیفی 
پرسشنامه جهت گیري مذهبی بهرامی، پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي اندلر و پارکر، پرسشنامه ویژگی هاي شخصیتی 

 وکه سازگاري زناشویی با جهت گیري مذهبی  نشان دادسازگاري زناشویی اسپانیر پاسخ دادند. نتایج پرسشنامه هگزاکو و 
با شیوه هاي هیجانی همبستگی منفی معنی دار دارد.  و دارد له مدار و اجتنابی رابطه مثبت معنی دارراهبردهاي مقابله اي مسا

سازگاري زناشویی همبستگی  وتوافق پذیري، وظیفه شناسی و صداقت و فروتنی  نتایج نشان داد که بین صفاتهم چنین 
یري مذهبی، راهبردهاي مقابله اي کارآمد و صفات بر اساس این یافته ها می توان گفت که جهت گ. وجود داردمعناداري 

شخصیت نقش مهمی در تعیین میزان سازگاري زناشویی دارند. نتایج تلویحا نشان می دهد که توجه به ایمان به توجه، 
 و صفات شخصیت می توان رضایت و کیفیت زندگی زناشویی را ارتقا بخشید. استفاده از راهبردهاي مقابله اي کارآمد

 صفات شخصیتسازگاري زناشویی، جهت گیري مذهبی، راهبردهاي مقابله اي،  ان کلیدي:واژگ

 

 مقدمه 

ی آن را زن و شوهر اجتماع بشري مجموعه اي از خانواده هاست . خانواده کوچک ترین جزء اجتماع است که ستون هاي اصل
خانواده واده سالم ، زن و شوهر سالم است. سالم و الزمه ي خانبنابراین الزمه یک جامعه سالم ، خانواده تشکیل می دهند. 

واحدي است که براساس ازدواج پدید می آید و از آغاز پیدایی خود همچون حریمی امن، زندگی انسان را در بر می گیرد و 
(کافمن، پیوند می دهد  روح تازه اي در درون شبکه خویشاوندي ایجاد می کند که شمار زیادتري از خویشاوندان را نیز به هم

). جامعه ي سالم بدون داشتن خانواده هاي سالم نمی تواند تحقق یابد. هیچ یک از آسیب هاي اجتماعی بی تاثیر از 2011
خانواده پدید نیامده است. براي داشتن جامعه اي سالم باید به سالمت نخستین واحد اجتماعی یعنی سالمت خانواده اهمیت 

تعیین کننده در سالمت خانواده سازگاري زناشویی است. استواري و استحکام خانواده به ازدواج و رابطه ي  داد. یکی از عوامل
زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد؛ یعنی هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی و یا نبود ازدواج موفق عالوه بر این که 

بنابراین، ). 1393دوام خانواده را نیز در معرض خطر قرار می دهد (پورمیدانی ، آرامش روانی زوج ها را مختل می سازد، بقا و 
نقش و اهمیت روابط نزدیک زناشویی در رشد و تکامل افراد به طور گسترده در ادبیات روانشناختی اجتماعی مورد بحث قرار 

دهاي ازدواج، وضعیتی پایدار از شادمانی به عنوان یکی از پیام 1زناشوییسازگاري ). 2015گرفته است ( یانگ و همکاران، 
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، توافق در مورد مسائل گوناگون، رضایت جنسی و ایجاد شرایط مناسب بدست  است که با تعامل

و  بلوردي(می آید و یک متغیر روانشناختی است و به عنوان یک ویژگی فردي براي زوجین در نظر گرفته می شود 
سازگاري زناشویی را یک فرایند تکاملی در رابطه ي بین زوجین می داند که به حالتی نیز )، 2014(2 موندل ). 2015،همکاران

 که ممکن است در آن ها تعارض وجود داشته باشد، اطالق می شود. از تطابق در حوزه هاي مختلف زوجین

خود فرد در پاسخ به میزان لذت رابطه ي زناشویی زناشویی، یک تجربه ي شخصی در ازدواج است که تنها توسط سازگاري 
قابل ارزیابی است و عوامل بسیاري هستند که در زندگی مشترك روي رضایت زناشویی تاثیر می گذارند و این احساس نقش 
ر مهمی در میزان کارکردهاي بهنجار خانواده ایفا می کند. هم چنین، سازگاري زناشویی وضعیتی است که طی آن زن و شوه
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مفهوم ). 2015( جیانگ، وانگ،زانگ، لیو و همکاران ، از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و خرسندي می کنند

است که فرایندي است که با پیامدهاي چندي رح و مورد ارزیابی قرار گرفته ) مط1976سازگاري زناشویی توسط اسپانیر (
 د است. سازگاري زناشوییو بین فردي، رضایت زناشویی هماین اضطراب شخصیهمچون دشواري در درك تفاوت هاي جنسی، 

، میزان  ناست. توافق زوجی 4رضایت زوجینو  3 زوجینهمبستگی ، 2 ، ابراز محبت1زوجینداراي چهار مولفه اصلی توافق 
بعد دوم ابراز محبت می باشد که به موافقتی است که زوجین در با هم در رابطه با موضوعات و اتخاذ تصمیمات مهم دارند. 

ابراز احساس درونی، عشق و مسائل جنسی می پردازد و بعد سوم انسجام زوجین است که به اندازه گیري میزان زمان صرف 
شده براي همسر می پردازد و فعالیت هاي لذت بخش دو وجهی همچون عالیق اجتماعی، گفت و گو و یا داشتن اهداف 

شود و در نهایت رضایت زوجین مدنظر است که به بررسی خوشحالی و یا عدم خوشحالی درك شده در مشترك را شامل می 
 ).2014پردازد (خاکپور و همکاران، روابط زوجین همچون تعداد مجادله و لذت بردن از صرف زمان با یکدیگر می 

ه ایران هنوز براساس آمارهاي رسمی، در بین امروزه رشد روزافزون آمار طالق در دنیا بسیار نگران کننده است. با وجودي ک
به روز در حال افزایش بوده  کشورهاي با میزان طالق نسبتاً پایین قرار دارد، اما طی ده سال گذشته میزان طالق در کشور روز

اري زناشویی این مساله نشان دهنده ي سازگاري پایین برخی از زوج ها در روابط با هم بوده و پرداختن به موضوع سازگ است.
که سازگاري  نشان می دهدپژوهش ها برخی از به عنوان یکی از عوامل دخیل در تداوم ازدواج یا طالق را ضروري می نماید. 

در زندگی زوج ها پیامدهاي مثبت فراوانی داشته و عدم سازگاري آن ها با هم، عواقب انکارناپذیري بر سالمتی و زناشویی 
خواهد داشت. به عبارت دیگر، سازگاري زناشویی باسالمتی زوج ها در ابعاد کیفیت خواب، افسردگی ، رابطه ي آن ها بدنبال 

فرزندي رابطه ي معناداري -، عملکر خانواده و رابطه ي والداسترس، رضایت از زندگی، رضایت زناشویی،کیفیت زندگی
مطالعات دیگري نیز نشان داده است که کیفیت  ).2015و بشارپور و شیخ االسالمی ، 2015؛ سریواستاوا، 2016(منجو،دارد

روابط زناشویی با تعدادي از پیامدهاي روانشناختی مانند احساس خوشبختی و رضایت از زندگی، رضایتمندي زناشویی، ارزش 
(حسینی و زایش کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراك شده در زوجین رابطه داردفخود و اعتماد به نفس، ا

 ). 2017همکاران،

)، 2014( 5بررسی ها نشان داده است که سالمت خانواده در کیفیت زندگی آینده ي فرزندان موثر است. براي مثال، ویسز
نشان داد که خانواده اصلی در کیفیت و موفقیت زندگی زناشویی اثر پایداري دارد. هم چنین نتایج برخی پژوهش ها بیانگر 

)، صمیمیت و استقالل ادراك شده در زنان 2012ازگاري زناشویی ( مورارا و ترلک ، رابطه ي سالمت خانواده ي اصلی با س
برقراري ارتباط صمیمی ، انتقال ) است. 2011) و رضایت زناشویی زنان (فرحبخش ، 2010(جوزوفیک و ووجشک ، 

ت (نازار،فونسکا،گومیرو و احساسات، افکار و بیان نیازها میان زوجین، راه حل بسیاري از مشکالت در روابط زناشویی اس
). محققان معتقدند که صمیمیت، اهمیت اساسی در ماندگاري روابط زوجین و دست یابی به شادکامی زناشویی 2011کاناوارو،

 ).2014 (به نقل از سعادتیان و همکاران، دارد

ه اند . یکی از این عوامل ، عامل  حققان ، در جهت افزایش سازگاري زناشویی و کاهش طالق ، عوامل بسیاري را شناسایی کردم
 در کترمشا ت،سومار ،خالقیا يها ارزش شامل،  هاوربا از ستا اي یافته نمازسا سیستم مذهباست .  7معنویت و6دین

 ربتجا ،مصایب با مقابله ايبر يمؤثر هشیو مذهبی يهاوربااست. برتر رتقد یک یا اخد به تر سخرا دعتقاا ايبر ینید جامعه
 يهاوربا.  ندارگذمی  ثرا نسانیروابط ا چگونگی بر حتیرانا و تمشکال نماز در همچنین است. ريبیما يها نشانه و كنادرد

 دجوو ادهخانو يعضاا بین که هاییزمر و هجایگا حفظ و یکدیگر با ها ط آنتباار هشیو بر نداتو می ادهخانو یک يعضاا مذهبی
     ).2010همکاران، ثیر زیادي داشته باشد ( فرح بخش و تأ دارد،

از مردم بر این باور هستند که ایمان جزئی از رسالت شخصی آن هاست و اعمال آن ها بر طبق رفتارهاي مذهبی آن  بسیاري
هداف خود متمرکز باقی می ها استوار است . به گونه اي که به جاي این که معطوف جذابیت هاي زودگذر شوند ، نسبت به ا

درونی ، روابط انه و پایبندي به اخالق ، انسجام راي این افراد ، به منزله ي راهنمایی براي اعمال روزایمان مذهبی بمانند، 
). با این وجود،  1391ست ( اولسون و همکاران ، امثبت ، ابراز عشق به همسر و تامین نیازهاي مالی و سایر چیزهاي دیگر 
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افراد در سال هاي اخیر کمرنگ نشده است، بلکه هنوز هم بسیاري از برخی از محققان معتقدند نه تنها نقش مذهب در زندگی 
 ).2012( دوالهیت، هاوکینز و پار،افراد در زندگی شان تحت تاثیر عقاید مذهبی شان قرار دارند 

زوج مسیحی، یهودي و مسلمان  57 )، در مطالعه اي کیفی به بررسی معناي زندگی در2012دوالهیت و همکارانش (
پرداختند. نتایج تحلیل هاي کیفی آن ها نشان داد که موضوع عمده (خارج از سنت هاي دینی) در تمام زوجین فارغ از نوع 

دارد : چیزي بیش تر از خود، چیزي بیش تر از زوجین » چیزي بیش تر«مذهب این بود که ازدواج یک واحد مقدسی است که 
براي این زوجین ازدواج نهاد مقدسی بود که توسط خداوند بنا شده و خداوند همواره ناظر بر  تر از واحد خانواده.و چیزي بیش 

رابطه ي زناشویی و نگهدارنده ي آن است. ورود عقاید مذهبی به رابطه زناشویی باعث می شود زوجین مذهبی در ازدواج خود 
ی بخشیدن به رابطه ي زناشویی خود استفاده کنند و ازدواج خود را چیزي احساس معنا کنند، از باورهاي مذهبی براي معن

 فراتر از ارتباط صرف بین زن و شوهر ببینند.

پژوهش هاي زیادي نشان می دهند افرادي که از درجات زیاد مذهبی بودن برخوردارند، سطح باالتري از تعهد نسبت به 
ي بین مذهبی بودن و کیفیت زندگی دیده می شود و هر دو متغیر زندگی زناشویی خویش دارند. هم چنین رابطه ي قو

). مذهب (دعا، نماز، 2014دارد (فولر،باورهاي مذهبی و کیفیت زندگی با راهبردهاي بقا و حفظ رابطه ي زناشویی ارتباط 
واج را پررنگ می مناسک عبادي، مشارکت در آیین ها و تشریفات درجه ي اول) ادراکات زوجین درباره ي معناي مقدس ازد

کند. همچنین مذهب باعث می شود زوج ها دوام و بقاي ازدواج را از برکت خداوند بدانند و خویشاوندي و پیامدهاي مثبت 
 ).2016ازدواج نیز در سایه ي مذهب ، رنگ مقدسی به خود خواهد گرفت ( مولینز، 

جام شده است که بیش تر پژوهش ها نشان می دهند در سال هاي اخیر مطالعات روانشناختی زیادي نیز در این حیطه ان
، باورهاي مذهب و دینی اهمیت مذهب و پاي بندي مذهبی در کاهش مشکالت فردي ، اجتماعی و خانوادگی است؛ براي مثال

ي پاي بندي مذهبی می تواند تاب آور ).2016(قیناقی، ثناگو و جویباري ، می تواند باعث ایجاد خوش بینی در افراد شود 
). اکبري مرغان 1394کالنتر هرمزي ، عسلی طالکوبی و مرادي لیاولی،روانشناختی ، صبر و تحمل زنان متاهل را افزایش دهد (

در  )2013) و خدایاري فرد، شهابی و زردخانه (1394) ، نریمانی پرزور ، عطادخت و عباسی (1394و عبد یوسفخانی (
 و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. پژوهش خود نشان دادند بین پاي بندي مذهبی

از آن جایی که در زندگی امروزه ، اجتناب از استرس غیر ممکن است ، زوجین همه روزه با فشار و استرسی جدید در زندگی 
زوجی خود مواجه می شوند . شیوه هاي مقابله آن ها با استرس ، یکی از عوامل مهم تعیین کننده ي رضایت و دوام زندگی 

آن ها است . هماهنگی هر دو زوج و شیوه هاي مقابله اي یکسان و موثر آن ها ، یک عامل موثر در ایجاد همخوانی  زوجی
بسیاري از اختالفات در خانواده ها ، ناشی از وجود مشکالت و موقعیت هاي استرس زایی  برخورد با شرایط استرس زاست .

دان و ... می باشد ؛ که همسران براي مقابله با این موقعیت ها ، توان همچون مدیریت مالی ، مسائل زناشویی ، تربیت فرزن
استفاده از راهبردهاي کارآمد را ندارند . زوجین ناموفق از راهبردهاي ناکارآمدي همچون اجتناب از مسائل و جنجال به پا 

راهبردهاي مبتنی بر حل تعارض ، مگوهاي بی نتیجه استفاده می کنند ، این در حالی است که زوجین موفق ردن و بگو ک
کمک از متخصصین و دریافت حمایت از خانواد ه هاي اصلی خود استفاده می کنند که به مراتب موجب باال رفتن سطح 

 واده می شود . نعملکرد مطلوب خا

مفهومی گسترده  یکی از متغیرهاي مهم براي رویارویی با شرایط استرس زاي زندگی است که داراي، 1مهارت هاي مقابله اي
شامل مولفه هاي شناختی و رفتاري می شود . به طور کلی مقابله، به عنوان تالش شناختی و رفتاري براي اداره است و 

خواست هاي بیرونی یا درونی ویژه اي تعریف شده است که فراتر از منابع فرد ارزیابی گردیده است. مقابله نیازمند بسیج و 
ژي فرد استکه با آموزش و تالش بدست می آید، لذا با کارهایی که به طور خودکار انجام می شود آماده سازي نیروها و انر

تفاوت اساسی دارد. تدابیر مقابله اي افکار و رفتارهایی هستند که پس از رو به رو شدن فرد با رویداد استرس زا به کار گرفته 
ص هستند که قبل از وقوع استرس وجود دارند، مانند، می شوند، در حالی که منابع مقابله اي ویژگی هاي خود شخ

 برخورداري از عزت نفس، احساس تسلط بر موقعیت، سبک هاي شناختی، منبع کنترل، خوداثربخشی و توانایی حل مساله (
ی بر همین اساس می توان گفت که این امر در بین زوجین بیش تر نمود عینی پیدا م بر اساس ).2014گویال و همکاران، 

کند ، چرا که در این حیطه به جاي فرد ، تعامل و تقابل دو نفر است که هر دو می توانند براي افزایش سطح سازگاري تالش 
 خن گفت . کنند و در صورت تحقق این مسئله است که می توان در زندگی آنان از رضایت زناشویی س

 2 متمرکز بر حل مسئلهیک روش ، شیوه هاي سازگاري ح کرده اند؛ رراه مقابله با استرس را مط سهپژوهشگران، در این راستا، 
این نوع مقابله ، در  است که تهدیدآمیز تلقی می شود و منظور تغییر یا اصالح شرایطی بهکه شامل فعالیت هاي مستقیم 
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ی می کند براي رفع عمل می کند . در واقع ، فرد سع جهت تغییر موقعیت ، یا در جهت گسترش مهارت ها و پاسخ هاي جدید
شیوه دوم،  استرس یا به کم تر کردن آن فعالیتی انجام دهد . فرد تالش و کوشش فراوانی در جهت حل مساله انجام می دهد .

که شامل فعالیت ها یا افکاري براي کنترل احساسات نامطلوبی است که از شرایط فشارزا بوجود آمده  1هاي متمرکز بر هیجان
ناشی از استرس تاکید می شود . زمانی که مساله فراتر از کنترل فرد ادراك می شود ، فرد مقابله ، بر عواطف در این نوع  اند.

در این مرحله ، فرد می کوشد تا خود را آشفتگی تن خود اعمالی را انجام می دهد. براي کاهش پریشانی هیجانی و آرام ساخ
. در واقع ، تاکید فرد نه بر خود مساله ، که بر عواطف ناشی از آن است ها و پریشانی هاي حاصل از وقوع استرس رها سازد .

ممکن است به شکل روي آوردن و درگیر شدن در یک فعالیت تازه و یا به شکل روي که  2اجتنابی راهبردهاي مقابله سوم،
طبقه ). 1990د( اندلر و پارکر ، یا درآن فرد از مواجه شدن با مشکل اجتناب می کن آوردن به اجتماع و افراد دیگر ظاهر شود

مقابله منطقی ، به عنوان ده اند. بندي جدیدتر ، چهار سبک مقابله شامل منطقی ، گسسته ، هیجانی و اجتنابی را توصیف کر
راهکاري مساله مدار و مقابله گسسته به عنوان رویکردي که بر اساس آن فرد از نظر شناختی از مشکل فاصله می گیرد تا از 

سبک هاي  می شود . مقابله منطقی و گسسته، طریق با آن مواجه شود و تاثیر بالقوه هیجان را کاهش دهد ، تعریف این
 ).1980،و فولکمن بک هاي ناکارآمد محسوب می شوند (الزاروسکارآمد و مقابله هیجانی و اجتنابی ، غالبا س

شکالت به نوع عوامل فشارزا و مشکالت بستگی دارد . در محققان معتقدند سبک مورد استفاده توسط افراد در مواجهه با م
مورد استفاده قرار می گیرد ولی در مسائل مشکالت مربوط به کار و ارتباط هاي فردي ، مقابله متمرکز بر مساله ، بیش تر 

فرد را از مشکل  مربوط به سالمتی و اقتصاد ، سبک مقابله هیجان مدار موثر است ؛ زیرا از طریق دست کاري هاي شناختی ،
شیوه هایی که افراد براي  بنابراین،).  2015،  به نقل از صالح باگوتایان ؛ ریونسنون و هانیرنکسینفلتون، دور نگه می دارند ( 

زاي مواجه شده با آن مقابله به کار می برند ، به میزان جالب توجهی هم به جنسیت آن ها و هم به نوع شرایط استرس 
طه ي زناشویی را نشان داده راهبردهاي مقابله اي ارتباط مثبت و معناداري با عملکرد عمومی زوج ها و کارایی راب بستگی دارد.

نده ي نشان دهتغییرات چشمگیر استفاده می کنند،  راهبردهاي مقابله اي که زوجین هنگام مواجهه با مسائل ، تنش ها واند. 
ردهاي مقابله اي مساله مدار را به کار می برند و نقش هیجان در تصمیم گیري هنگامی که راهبکیفیت زندگی زناشویی است. 

 ).2016( انصاري و محمودي،می توانیم انتظار رضایت زناشویی داشته باشیم قابله با تنیدگی به حداقل می رسد،براي م

؛ 1992دارد (کاستا و مک کري ،نیز از جمله عوامل مهمی است که بر سازگاري زناشویی زوجین تاثیر  3ویژگی هاي شخصیتی

شخصیت ، الگوي منحصر به فرد و سازمان پویاي زنده جنبه هاي ادراکی ، انفعالی ، . )1393لو ، به نقل از وکیلی عباسعلی
رد را از دیگران متمایز می ارادي و بدنی هر فرد است که مجموعه اي از کیفیت هاي موروثی و اکتسابی را شامل می شود و ف

عبارت دیگر، شخصیت نشان دهنده ي ویژگی هاي فردي است که الگوهاي رفتاري ثابت افراد را به نمایش می گذارد.  بهسازد.
را می توان به عنوان مجموعه اي از ویژگی هاي نسبتاً پایدار و منحصر به فرد که می تواند در موقعیت هاي مختلف  شخصیت

 ).2015تغییر نماید تعریف نمود ( بولوردي، 

گستره ي علوم روان شناختی ، نظریه هاي زیادي در زمینه ي ویژگی هاي شخصیتی و تاثیر آن ها بر هیجان ، تفکر و در 
یکی از پرکاربردترین نظریه هاي  ،)1991دل پنج عامل بزرگ کاستا و مک کري (رفتار تبیین شده است که در این بین ، م

گی هاي شخصیتی ، ژنتیکی ، ثابت و الگوهایی از افکار ، احساسات و شخصیت در سال هاي اخیر است که مطرح می کند ، ویژ
این ابعاد  شامل مجموعه اي از صفات می باشد.رفتار هستند . در این مدل ، شخصیت یک مفهوم چند بعدي است و هر بعد 

در این طبقه ) .  2013وایدگر،ترال و (  8و وظیفه شناس ،7توافق پذیري ،6، گشودگی5برون گرایی ،4روان رنجوريعبارتند از 
بندي، افرادي که داراي ویژگی عواطف مثبت یا برون گرایی هستند، افرادي سرزنده، پرجنب و جوش و اجتماعی می باشند. 
افرادي بسیار عصبی (روان رنجور) یا افرادي که داراي احساسات منفی باالیی هستند، در روابط خود مضطرب و متزلزل می 

، متمرکز و سازمان یافته هستند. افراد سازگار(توافق جو) ، با ویژگی وظیفه شناسی باال، افرادي مسئولیت پذیرباشند. افراد 
افرادي متفکر، مهربان و حامی هستند. گشودگی نسبت به تجربیات، ویژگی افراد مبتکر و خالق می باشد (سودرمنز و کریجن 

،2016.( 
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املی شخصیت پرطرفدارترین طبقه بندي شخصیت بوده است . اما پژوهشگران بیان ، مدل پنج ع 2000بر این اساس و تا سال 

(وسلکا، دارند عامل ، صفات دیگري هم وجود 5این عامل ، همه ي صفات را پوشش نمی دهد و فراتر از  5کرده اند که این 
 .)2014آشتون، لی و وریس، (بود عاملی ، افزایش عامل ها به عدد شش  5نخستین تغییر در مدل ). 2012ورنون و اسچرمر،

آشتون و همکاران تفاوت دیگر مربوط به محتواي عامل هاي هم سازي و پایداري هیجانی ( معکوس نورزگرایی ) است . 
) را HEXACO-PI-R، پرسشنامه شخصیتی هگزاکو ( 2000) ، بر اساس مدل شش بعدي شخصیت در سال 2014(

، این ابعاد شخصیت استخراج شده را  2004آشتون و لی در سال  د نظر قرار دادند . را مورد تجدیطراحی کرده و بعداً آن 
مدل هگزاکو از ساختار شخصیت به عنوان مدل جدید شخصیت ، مفهوم بندي شد که این عوامل را دربر هگزاکو نامیدند که 

ی و تجربه پذیري . با وجود نام ها و سازي ، وظیفه شناس، تهییج پذیري ، برون گرایی ، هممی گیرند : صداقت ، فروتنی 
عامل سنتی تفاوت هایی دارد . محتواي هم سازي و  5عاملی ، عامل هاي هگزاکو با  5محتواي مشترك هگزاکو با مدل 

پایداري هیجانی در پنج عامل ، چرخش دوباره کرده است و در عامل هاي صداقت ، فروتنی ، هم سازي و تهییج پذیري 
سازي هگزاکو تا حدودي با محتواي تحریک پذیري و تندمزاجی مشخص می . هم چنین ، عامل هاي هم شده استپراکنده 

 . )2007آشتون و لی ،(عاملی جاي دارد  5شود که معموالً در عامل پایداري هیجانی 

( هلند مطالعات انجام شده ، به طور عمومی نشانگر آن است که ویژگی هاي شخصیتی با تمام عملکردهاي انسان ارتباط دارد 
ه این تفاوت ها ، ب تفاوت هاي بین فردي معناداري در بین افراد وجود دارد و ) ،2010( 1ر) . به باور کوپ 2009،  رویسمن و 

صیت قابل پیش بینی و توجیه است. تحقیقات نشان داده است که ین فردي در شخشیوه ي منطقی بوسیله تفاوت هاي ب
شخصیت می تواند تاثیرات پایداري بر روابط زناشویی داشته باشد. هم چنین بعضی از ویژگی هاي شخصیتی، تنش ها و 

). ماسکارین، 1392مکاران،(حسینی و هتعارضات را بین زوج ها افزایش می دهد و تداوم زندگی زناشویی را تهدید می کند 

فردي در شخصیت به عنوان پیش  ) ، معتقدند تجارب خانوادگی و تفاوت هاي2013کانگر، مارتین، دونالن، مایسین و لورنز (
بینی کننده کیفیت روابط عاشقانه می باشند. در واقع، ویژگی هاي شخصیتی افراد نیز می تواند کیفیت کلی رابطه را شکل 

  .)2014دهد (سولومن و جکسون،بطه ي افراد هم به نوبه ي خود احتمال انحالل رابطه را تحت تاثیر قرار می دهد و کیفیت را

هم چنین پژوهش هاي دیگري نیز نشان می دهد که ویژگی هاي شخصیتی افراد به خوبی می توانند پیش بینی کننده 
)  نشان داد که روان رنجوري، تجربه 2017رضا حاجی بیدگلی و تمنایی فر(پژوهش  رضایت زناشویی باشند. براي مثال،

 )2015پژوهش اعتمادنیا و همکاران(پذیري و توافق( همسازي) پیش بینی کننده ناسازگاري زناشویی هستند. همچنین، 
قوي ترین پیش بینی کننده روان رنجورخویی با رضایت زناشویی داراي یک ارتباط منفی است و به عنوان یکی از  نشان داد که

هاي کاهش رضایت زناشویی مطرح می باشد. روان رنجورخویی ، یکی از صفات شخصیتی است که به دلیل آثار زیان باري که 
بر روابط زناشویی دارد مورد توجه مطالعات بسیاري قرار گرفته است. افراد روان رنجور، بیش از دیگران به نگرانی، افسردگی و 

). در واقع، در افرادي که نمرات باالیی از این ویژگی را کسب 2013وسزیدلو و سگرین، (رطبیعی مبتال می شوندادراکات غی
می کنند ، به هنگام مواجهه با شرایط مشکل ساز، توانایی حل مساله کاهش می یابد و در نتیجه با کاهش میزان رضایت و 

). روان رنجورخویی در درجه اول 2013فین و همکاران، ابد(سازگاري زناشویی، احتمال جدایی و طالق افزایش می ی
فرایندهاي درون روانی افراد در زمینه ي روابط زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهد . کاهش کنترل تکانه هاي عصبی و تمایل 

ی ) را بیش تر از دنیاي به افکار منفی در افراد روان رنجور، دنیاي درون فردي ( درك فرد نسبت به رضایت از رابطه زناشوی
زمینه برون فردي (میزان رضایت مندي شریک جنسی از رابطه زناشویی ) تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به تعارض در 

 )2016) و عسگري و همکاران(2016مالیی و بنی هاشمی(). مطالعه ي 2014(واگنر و همکاران، می شود  رضایت زناشویی
را نشان داد. افراد با برون گرایی باال ، به احتمال بیش تري با رفتار ون گرایی بارضایت زناشویی همبستگی مثبتی بین ویژگی بر

خود ، باعث افزایش رضایت در همسرشان می گردند . آن ها سعی در افزایش کیفیت زندگی خود دارند و در پی آن باعث 
در مواردي که زوجین نمرات باالتري در ویژگی ). هم چنین  2012افزایش جلب حمایت همسر خود می گردند ( اندر ، 

مسئولیت پذیري را کسب کرده اند رضایت زناشویی بیش تر است. افراد با وظیفه شناسی باال گزارش کردند که از راهبردهاي 
کنند .  برنامه ریزي مانند راهبرد آگاهانه و مقابله کردن فعال ، با حذف مشکالتی که با آن مواجه می شوند ، استفاده می

بنابراین ، این افراد با این ویژگی ، به علت این که از اهداف خود به سادگی چشم پوشی نمی کنند و مسئولیت اعمال خود را 
می پذیرند و نسبت به تعهدات خود پاي بند می باشند ، در زندگی زناشویی خود نیز ، این ویژگی ها را بروز می دهند و به 

 ).2016زناشوي پاي بند هستند (صادقی و همکاران،احتمال بیش تري به زندگی 
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توافق جویی نیز موجب می شود که افراد در تعامل هاي خود با دیگران بتوانند احساس خود را مهار کنند و برخورد آرامی 
لی است . توافق پذیري ، میزان تمایل فرد براي بخشندگی ، مهربانی ، سخاوت و همد). 2011داشته باشند( رازقی و همکاران،

افرادي که نمره ي باالیی  بدست می آورند ، بیش تر احتمال دارد گرم ، خوش مشرب ، مهربان و اهل همکاري باشند . در 
نتیجه در روابط بین فردي با دوستان و خانواده ، پس از وقوع حوادث ناسازگار ، تغییرات مثبت را تجربه می کنندو تمایل به 

افرادي که نمرات  ).2012دارند ( بوك و همکاران ، زندگی خود و رضایت و تعهد به رابطه عشق بیش تري نسبت به شریک 
کسب می کنند، انعطاف پذیري بیش تري دیده می شود. به همبن دلیل ابراز به همدردي و اشتیاق گشودگی ویژگی باالیی از 

ك نیز از رضایت زناشویی باالتري برخوردارند و کمک کردن به دیگران در این افراد بیش تر است. در نتیجه، در زندگی مشتر
صفت صداقت و  ).2010؛ جنتی و همکاران، 2012کیفیت زناشویی نیز در این افراد افزایش می یابد ( کینگ و همکاران،

ران، فروتنی نیز جلوه اي از صفت انصاف را در تعامالت اجتماعی به تصویر می کشد که در رفتار جوانمردانه و همکاري با دیگ
هم  ).2007حتی زمانی که شخص توانایی بهره کشی از دیگران بدون ترس از انتقام را دارد، نمود پیدا می کند ( آشتون و لی،

ازي ، فروتنی و بی ادعایی در برابر موذیگري ، نیرنگ ب ، وفاداري  خالص بودن ، صداقت ، ایمان وچنین، منظور از صداقت 
 است.  ریاکاري ، الف زنی و خود بزرگ بینی، حرص و طمع ، متظاهر بودن

جهت گیري مذهبی ، راهبردهاي مقابله اي ، ویژگی هاي بین با توجه به مطالعات و نظرات مطرح شده در ارتباط بنابراین، 
در چنین استنباط کرد که انسجام خانواده و سازگاري زناشویی دو رکن به هم پیوسته سازگاري زناشویی می توان  باشخصیتی 

خانواده در سطح  آنخانواده می باشند . در واقع اگر در خانواده اي ، سازگاري زناشویی بین زوجین برقرار باشد ، مسلما 
رضایت بخشی از انسجام قرار دارد . افزایش میزان طالق و از هم گسیختگی خانواده ها در جامعه و وجود انواع مشکالت ناشی 
از آن ، ضرورت انجام تحقیقاتی را در این زمینه ایجاب می کند . در صورت وجود سازگاري زناشویی در زوجین و باال رفتن 

، می توان انتظار داشت که بنیان خانواده ، تحکیم و ثبات بیش تري پیدا کند و با تحکیم و ثبات نهاد  سطح انسجام خانواده
پژوهش حاضر با هدف ارتباط بین جهت گیري ، مهمی همچون خانواده ، جامعه سالم تري نیز خواهیم داشت . بر این اساس 

در تمونه اي از کارکنان متاهل دانشگاه کاشان ري زناشویی مذهبی ، راهبردهاي مقابله اي ، ویژگی هاي شخصیتی با سازگا
انجام شده است . در نهایت به بررسی این مطلب پرداخته خواهد شد که جهت گیري مذهبی ، راهبردهاي مقابله اي و ویژگی 

مین منظور ، پرسش به ه هاي شخصیتی تا چه اندازه قادر به تبیین واریانس سازگاري زناشویی و انسجام خانواده می باشند .
 هاي  زیر مطرح شده است :

 آیا بین جهت گیري مذهبی و سازگاري زناشویی رابطه وجود دارد؟ -1

 آیا بین عمل به باورهاي دینی و سازگاري زناشویی رابطه وجود دارد؟ -2

 آیا راهبردهاي مقابله اي می تواند سازگاري زناشویی را پیش بینی کند ؟ -3

 ی هاي شخصیتی ، چه سهمی در سازگاري زناشویی دارند؟هر کدام از ویژگ -4

 روش اجراي پژوهش 

پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی است که با هدف رابطه بین جهت گیري مذهبی ، ویژگی هاي شخصیتی و 
پژوهش حاضر کلیه  راهبردهاي مقابله اي با سازگاري زناشویی در بین کارکنان دانشگاه کاشان انجام شد.  جامعه آماري

نفر با روش نمونه گیري  )266( ، نمونه اي به حجم) 339( این جامعه آمارياز کارکنان  متاهل دانشگاه کاشان بودند. 

) ، پرسشنامه جهت گیري 1976شامل پرسشنامه سازگاري زناشویی اسپانیر (ابزار مورد پژوهش ، تصادفی ساده انتخاب شدند. 

-HEXACO-PI( هگزاکو ) و پرسشنامه ویژگی هاي شخصیتی1989پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي  () ، 1982مذهبی  (
R( . است 

 1اسپانیرسازگاري زناشویی  مقیاس

، به منظور سنجش سازگاري بین زن و شوهر به کار می رود . قصد این ) 1986( 2توسط اسپانیر) ، DASاین مقیاس (
پرسشی براي ارزیابی کیفیت  32ابزاري مقیاس ، سنجش میزان سازگاري در میان ساختارهاي دونفره است . این مقیاس ، 

ه را می سنجد ؛ رضایت تحلیل عاملی نشان می دهد که این مقیاس ، چهار بعد رابطرابطه زناشویی از نظر زن و شوهر است . 

																																																													
(DAS)	Dyadic	Adjustment	Scale	1 

Spanier2	
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) ، اعتبار این مقیاس را در کل نمرات 1986) . اسپانیر (1387(دو نفري ، هم بستگی دو نفري ، توافق دو نفري و ابراز محبت 

، که نشان می دهد این مقیاس از همسانی درونی باالیی برخوردار است . او همسانی خرده مقیاس ها را برآورده کرده  96/0
و ابراز  90/0، توافق دو نفره  81/0، همبستگی دونفره  94/0 تا عالی برآورد کرده که عبارتند از رضایت دو نفره نیز بین خوب

 . 73/0محبت 

( حسین نژاد ، ، توسط آموزگار و و حسین نژاد ترجمه ، اجرا و هنجاریابی شده است  1374در ایران ، این مقیاس در سال 

گزارش کرده اند .  94/0) ، 2004و فتحی آشتیانی ( 92/0)، 1995(امه را اسماعیلی ) . ضریب پایایی این پرسش ن1995
تا  نمره ي کل مجموع پرسش ها بین صفر مقیاس سازگاري زناشویی ، سه نوع مقیاس متفاوت رتبه بندي بدست می دهد .

است . نمرات باالتر ، نشان دهنده ي رابطه ي بهتر است . براي افزایش اطمینان مقیاس ، تعدادي از پرسش ها ، به  151
مستلزم معکوس صورت مثبت و تعدادي به صورت منفی طراحی شده است . بنابراین براي نمره گذاري ، برخی از پرسش ها 

یا کم تر از آن باشد ، مشکل دار و ناسازگارند و افراد داراي نمرات  101ا ردن است . از نظر اسپانیر ، افرادي که نمره آن هک
در زوج هاي و  7/114سازگار به حساب می آیند . میانگین نمرات زوج هاي سازگار در مطالعه ي اسپانیر ،  101باالتر از 

 بود. 7/70ناسازگار ، 

،  78/0اي زیرمقیاس هاي رضایت دو نفري و بر 70/0ی کرونباخ براي سازگاري زناشوی در پژوهش حاضر، ضریب کل آلفاي
 بدست آمده است .  79/0، ابراز محبت  75/0، توافق دو نفري  71/0همبستگی دونفري

 ) 1381( 1بهرامیپرسشنامه جهت گیري مذهبی 

 . زدمیسا متمایز را ساسیا عامل چهار که ستا سوال  45ه و داراي شد حیاطر 1381 لسا در میابهر توسط سمقیا ینا
 مذهب با دفر بطهرا نسبی ارستقرا همنعکسکنند که ستا مذهبی یافتگینمازسابر  مبتنی مذهبی يگیر جهت ،نخست عامل

 و دممر به خدمت به دعتقاا ،ندگیزسا ايبر شتال و ظیفهو به دعتقاا ا،جز روز و نداوخد به دعتقاا نظیر هاییعموضو و ستا
 عاملی و زدمیسا منعکس مذهبی یافتگی را نمازسا معد دوم، عامل . دارد بر در را سخت يهاروز در نداوخد ريیا به دعتقاا

 ظیفهو و دممر به خدمت به دعتقاا معد ه،گنا با جههامو در دخو رمها انفقد عامل ینا ت.س.ا مذهبی يجهتگیر در منفی
 توجه انفقد و هیاخودخو ل،عماا و رفکاا از قبتامر انفقد ،نتیجه ريفو کسب به تمایل و رکا نتیجه برابر در ناشکیبایی ،نسانیا
عامل سوم، ارزنده  . دبرمیگیر در را ندگیز از ضایتیرنا و شخصی افهدا تحقق ايبر حریمها گرفتن هیددنا ان،یگرد قحقو به

و  این عامل از گویه هاي تشکیل شده است که ویژگی عمومی آن ارزیابی انعطاف ناپذیر از مذهبسراي مذهبی است. 
که ویژگی عمومی آن لذت طلبی و ترجیح آن، عدم اعتقاد عمومی به و عامل چهارم کامجویی است  رفتارهاي مذهبی است

 رساختا بهت بخشیدن مرجعی پرسشنامه ینا ساسیا بچورچا .مذهب، تفسیر شخصی از دستورات دینی و لذت جویی است
 دفر که ست) ا1383 ،تاشک و نحسای امرابطه ي انسان با خداست (بهرا پرتو در آن دبعاا متما در ننساا تمناسبا و بطروا
 اعنوا که)ع( دقصا مماا به بمنسو يلگوا یک از دهستفاا با نموآز ینا . ستا هنشد مذهب با ارپاید ايبطهرا دیجاا به موفق زهنو
است . روایی آن با تاکید بر  93/0تا  85/0، طراحی شده است . پایایی این آزمون بین میکند تعریف را ننساا ظایفو و قحقو

 ) . 1380روایی سازه و روایی محتوا بررسی شده و این دو ونوع روایی تامین شده است ( بهرامی احسان ، 

، سازمان  65/0هب گرایی براي مولفه هاي مذو 79/0براي جهت گیري مذهبی در پژوهش حاضر، ضریب آلفاي کرونباخ 

 می باشد.. 69/0و کامجویی  71/0ه سراي مذهبی ،، ارزند 70/0نایافتگی مذهبی

 ) 1990( 2پارکرپرسشنامه راهبردهاي مقابله اي اندلر و 

. است شده ساخته مشکالتشان با افراد به منظور ارزیابی نحوه ي رویارویی  توسط اندلر و پارکر  1990 سال در مقیاس این
 ریزي برنامه و هیجانات کنترل  معناي به که مدار، مسأله مقابله یعنی مقابله سبک سه و است عبارت 48 داراي آزمون این

 هیجانات بر مسئله خود بر تمرکز جاي به فرد آن در که مدار، هیجان مقابله ،)عبارت16(  است مسئله گام به گام حل براي
و سبک مقابله ) عبارت 16(کند می تالش منفی هیجانات دادنکاهش  براي مشکل حل جاي به و کرده تمرکز آن از ناشی

 خود ابزار یک پرسشنامه این. شود می شاملعبارت ) را  16( کند می اجتناب مشکل با شدن مواجه اجتنابی که در آن فرد از 

																																																													
Questionnaire	Religious	orientation	3 	

Questionnaire		Coping	StrategiesEndler	&	Parker		1 	
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 از حد چه تا کنند مشخص) 5 - بسیار تا 1- هرگز از( اي درجه پنج لیکرت طیف یک در باید آزمودنیها و است گزارشی

 سنجش براي اعتماد قابل ابزارهاي از یکی ماده 48حال حاضر این پرسشنامه با  در. کنند می استفاده شده ارائه راهبردهاي
 .شود می ارزیابی کند کسب باالتري نمره سبک، کدام در اینکه به توجه با فرد مقابله سبک. آید می حساب به مقابله روشهاي

 به سبک آن کند، کسب را باالتري نمره،   سبکها از است و هر کدام  80تا  16 از مقابله سبکهاي از یک هر نمره عبارتی،  به
فاي کرونباخ سه مقیاس اصلی یاد شده در نمونه هاي مختلف از لضریب آ. شود می گرفته نظر در فرد مقابلهاي سبک عنوان

تا  %72اجتنابی نیز در نمونه یاد شده بین و براي دو بعد زیر مقیاس مقابله  %80جمله جوانان ، دانشجویان و بزرگساالن باالي 
) ، ضریب آلفاي زیر مقیاس هاي مقابله مساله مدار ، هیجان مدار 1384گزارش شده است . در ایران شکري و همکاران (84%

 گزارش کرده اند. %73و  %82،%75 و اجتنابی را را به ترتیب

 79/0و مقابله اجتنابی  73/0، هیجان مدار  69/0مقابله اي مساله مدار  براي راهبرد ، ضریب آلفاي کرونباخدر پژوهش حاضر
 بدست آمده است . 

 )HEXACO-60( 1هگراکو پرسشنامه ویژگی هاي شخصیتی

تواضع ، هیجان پذیري ، برون گرایی ، سازگار بودن ، وظیفه  –بعد وسیع صداقت  6سوال است و  60این پرسشنامه داراي 

) . نمره گذاري عبارت هاي این پرسشنامه به  2004شناسی و گشودگی نسبت به تجربه را شامل می شود ( لی و آشتون ، 

 "به  4و نمره ي  "کامال مخالفم  "است . نمره صفر به  4صورت لیکرت است . به این صورت که دامنه ي نمرات بین صفر الی 
 اختصاص می یابد .  "کامال موافقم 

که براي صداقت و فروتنی (  ،رویه را شامل می شود 24رویه و در مجموعه  4هر یک از ابعاد شش گانه ي هگزاکو داراي 
) 9تی بودناحساسا و8، وابستگی7، اضطراب6ویی) ، براي عامل تهییج پذیري ( ترس 5فروتنی و4از حرص پرهیز، 3انصاف، 2صداقت

عامل سازگاري (  ،) 13سرزندگی و12، مردم آمیزي11، جسارت اجتماعی10اجتماعیحرمت خود ، براي عامل برون گرایی ( 
کمال ،19، پشتکار 18راي عامل وظیفه شناسی ( سازمان یافتگیب ،) 17بردباري و16، انعطاف پذیري15مالیمت ،14بخشش
 غیرعرفی و24خالقیت، 23، جستجوگري22( درك زیباشناختی و براي عامل گشودگی نسبت به تجربه) 21احتیاط و20گرایی

																																																													
Questionnaire	Traits	ityPersonalHEXACO		1 	

Sincerity	2 	
 Fairness	3  	

Greed	a	Voidance	4 
Modestly 5 	
Fearfulness 6 	
Anxiety 7 	
Dependence	8 
Sentimentality	9 

Steam	-Social	Self		10 	
Social	Boldness	11 
Sociability	12 
Live	Lines	13 
Forgiveness	41 
Gentleness	51 
Flexibility	61 

Patience	71 
Organization	81 
Diligence	91 	
Perfectionism	02 
Prudence1	2 
Aesthetic	appreciation	22 	
Inquisitiveness	32 	
Creativity	42 



10	
	

در ایران ،  ).2009و لی، آشتوناست (گزارش شده  %80تا  %77) با روش آلفاي کرونباخ در نمونه اي از دانشجویان از 1بودن

  . سوالی ) این پرسشنامه را تایید کرده اند 192) ، ساختار عاملی نسخه بلند (1388پاالهنگ و همکاران (

،  69/0، برون گرایی  66/0یري ، هیجان پذ68/0و فروتنی  به ترتیب براي صداقت ، ضریب آلفاي کرونباخدر پژوهش حاضر

 بدست آمده است. 67/0 دگی به تجربهو گشو 71/0باوجدان بودن  76/0توافق پذیري 

 

 یافته ها 

 وجود دارد. فرضیه اول : آیا  بین جهت گیري مذهبی و سازگاري زناشویی رابطه

 الف ) یافته ها (بخش توصیفی) :

 

 جهت گیري مذهبی در بین کارکنان دانشگاه کاشان : میانگین و انحراف استاندارد نمرات1جدول شماره 

         مرهحداقل ن        دار     انحراف استان          میانگین    فراونی                                            متغیر       
 حداکثر نمره

 62                   18                     24/6              56/38        266                        مذهب گرایی

 77                    26                    31/7              87/45        266           سازمان نیافتگی مذهبی
   30                     9                     37/3              45/17        266               مذهبی ارزنده سازي

 39                    16                     10/4              43/25        266                            کامجویی
 205                   74                   37/16             32/127       266   نمره کل جهت گیري مذهبی

 

    را نشان می دهد. همانطور که جدول باال نشان می  کارکنان میانگین نمرات جهت گیري مذهبی در بین 1جدول شماره  
 می باشد. 37/16و انحراف استاندارد آن برابر با  32/127برابر با  کارکنان بین دهد میانگین نمرات جهت گیري مذهبی در

 سازگاري زناشوئی در بین کارکنان دانشگاه کاشان : میانگین و انحراف استاندارد نمرات2جدول شماره 

         مرهحداقل ن        انحراف استاندار              میانگین    فراونی                                            متغیر       
 حداکثر نمره

 50                   27                    26/4              07/40         266                    رضایت زناشویی
 21                    10                   54/2              03/15         266همبستگی دونفري                 

 70                   18                    76/7              31/42         266توافق دونفري                       
 16                      4                    54/2              32/10         266ابراز محبت                          

 144                     71                 15/11             74/107        266نمره کل سازگاري زناشویی      
 

 ،را نشان می دهد. همانطور که جدول باال نشان می دهد در بین کارکنان میانگین نمرات سازگاري زناشویی 2جدول شماره 

 می باشد.  15/11و انحراف استاندارد آن برابر با  74/107برابر با  کارکناندر میانگین نمرات سازگاري زناشویی 

 

 

 
																																																													
Unconventionality	52	
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 ب)یافته ها (بخش استنباطی) :

 : ضریب همبستگی بین جهت گیري مذهبی و سازگاري زناشویی در بین کارکنان دانشگاه کاشان  3جدول شماره 

 سازگاري زناشویی              متغیرها                                                    
 سطع معنی داري  مقدار ضریب همبستگی       تعداد                                                               

 r             05/0< p = 52/0             266                                      جهت گیري مذهبی    

 

را نشان  می دهد. همانطور که  بین کارکنانهمبستگی بین جهت گیري مذهبی  و سازگاري زناشویی در  3جدول شماره     

  = 52/0r(سازگاري زناشویی در بین کارکنان همبستگی مثیت به میزان جدول نشان می دهد بین جهت گیري مذهبی با
،05/0<p ( یعنی  باشد؛ می مستقیم رابطه، این که شود می وجود دارد که این همبستگی از نظر آماري معنی دار است. نتیجه

 جهت هرچه چنین بیشتر می شود و هم زوجین آن در شوهر و زن باشد سازگاري باالتر زوجین در مذهبی گیري جهت هرچه
می شود. بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید  کمتر ها نیز آن در شوهر و زن تر باشد سازگاري پایین زوجین ر د مذهبی گیري

 می گردد.

 فرضیه دوم : آیا راهبردهاي مقابله اي می توانند سازگاري زناشویی را پیش بینی کنند

 الف ) یافته ها (بخش توصیفی) :

 دربین کارکنان دانشگاه کاشانراهبردهاي مقابله اي  : میانگین و انحراف استاندارد نمرات 4جدول شماره 

         مرهحداقل ن        انحراف استاندار              میانگین    فراونی                                            متغیر       
 حداکثر نمره

 59                   28                    54/5               22/46         266                 مقابله مسئله مدار
 66                   30                    48/5               98/46         266مقابله هیجانی                     

   65                   29                     55/5               03/46         266مقابله اجتنابی                     

 

را نشان می دهد. همانطور که جدول باال نشان می دهد  در بین کارکنانمیانگین نمرات راهبردهاي مقابله اي  4جدول شماره  
می باشد. سایر  54/5و انحراف استاندارد آن برابر با  22/46برابر با  در بین کارکنانله مدار میانگین نمرات مقابله مسئ

و مقابله اجتنابی  48/5با انحراف استاندارد  98/46راهبردهاي مقابله اي شامل مقابله هیجانی، میانگین نمرات آنها برابر با 
 می باشد. 55/5د با انحراف استاندار 03/46میانگین نمرات آنها برابر با 
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: ماتریس همبستگی  بین راهبردهاي مقابله اي با سازگاري زناشویی در بین کارکنان دانشگاه  5جدول شماره 
 کاشان

                                                 1                       2                    3                    4            

 1مقابله مسئله مدار                       . 1

 1                    31/0. مقابله هیجانی                       **2

    1                 29/0**               38/0. مقابله اجتنابی                      **3

    1                   18/0*              -21/0*               48/0.  سازگاري زناشویی               **4

 

هیجانی و اجتنابی) با سازگاري زناشویی  -نشان می دهد بین راهبردهاي مقابله اي(مسئله مدار 5همانطور که جدول شماره   

 48/0r =  ،01/0<p( همبستگی وجود دارد. بین راهبرد مقابله مسئله مدار با سازگاري زناشویی ضریب همبستگی به میزان 
بین راهبرد  و) r =  ،05/0<p-21/0( بین راهبرد مقابله هیجان مدار با سازگاري زناشویی ضریب همبستگی به میزان  و) 

 .وجود دارد) 18/0r =  ،05/0< p(مقابله اجتبابی با سازگاري زناشویی ضریب همبستگی به میزان 

ي پیش بینی سازگاري زناشویی از طریق مهارت هاي : نتایج تحلیل رگرسیون با روش همزمان برا 6جدول شماره 
 مقابله اي

تعدیل    B                  β                  t                   R                R2                R2متغیر پیش بین               
 سطح معنی داري     شده   

 p >01/0                                                      099/13                  082/102             مقدار ثابت 

 p >01/0                                                       26/0       48/0          51/0         مقابله مسئله مدار

 p >05/0                                                      -16/0      -21/0       -18/0             مقابله هیجانی

 p >05/0                                                         23/1       18/0          21/0            مقابله اجتنابی

 

نتایج تحلیل رگرسیون با روش همزمان براي پیش بینی سازگاري زناشویی از طریق مهارت هاي مقابله اي را  6جدول شماره   
نشان می دهد. همانطور که جدول باال نشان می دهد مهارت هاي مقابله اي شامل مقابله مسئله مدار، مقابله هیجان مدار و 

ري زناشویی را تبیین می کند براین اساس راهبردهاي مقابله اي می توانند سازگاري درصد واریانس سازگا 37مقابله اجتنابی 
 .زناشویی را پیش بینی کنند بنابراین فرضیه دوم تایید می گردد

 

 

 

 

 

 

 

61 /0      37/0          

310
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 فرضیه سوم : هریک از ویژگی هاي شخصیتی چه سهمی در سازگاري زناشویی دارند

 الف ) یافته ها (بخش توصیفی) :

 ویژگی هاي شخصتی در بین کارکنان دانشگاه کاشان گین و انحراف استاندارد نمرات: میان 7جدول شماره 

         مرهحداقل ن        انحراف استاندار              میانگین    فراونی                                            متغیر       
 حداکثر نمره

 40                  18                   41/4               16/30         266                     صداقت فروتنی

 39                   17                   68/3               57/29         266هیجان پذیري                      
   42                   15                   17/4               13/30         266برون گرایی                         

   43                   16                   19/4               79/29         266توافق پذیري                       

   40                  18                   04/4               26/30          266        با وجدان بودن            
   42                  17                   01/4               11/30          266گشودگی نسبت به تجربه       

 

را نشان می دهد. همانطور که جدول باال نشان می  ارکناندر بین کمیانگین نمرات ویژگی هاي شخصیتی  7جدول شماره      

می باشد.  در سایر ویژگی هاي  16/30برابر با  در بین کارکناندهد میانگین نمرات ویژگی شخصیت صداقت فروتنی 
، در 79/29، در توافق پذیري برابر با 13/30، در برون گرایی برابر با 57/29شخصیتی به ترتیب در هیجان پذیري برابر با 

 می باشد. 11/30و در گشودگی نسبت به تجربه برابر با  26/30باوجدان بودن برابر با 

: ماتریس همبستگی بین ویژگی هاي شخصیت با سازگاري زناشویی در بین کارکنان دانشگاه  7جدول شماره 
 کاشان

                                           1                2              3              4               5               6               7            

 1                  . صداقت فروتنی1

 1          48/0**                 هیجان پذیري. 2

    1           52/0**       45/0**                   برون گرایی. 3

    1          53/0**       52/0**      36/0 **                 توافق پذیري. 4

    1         54/0**       58/0**        39/0**       49/0**               باوجدان بودن. 5

 1          42/0**       48/0**      34/0 **        52/0**       43/0**  گشودگی به تجربه       . 6

    1             06/0          31/0*        41/0**        11/0 *           08/0         53/0**       سازگاري زناشویی . 7

 

     

 

نشان می دهد بین ویژگی هاي شخصیت، فقط ویژگی هاي صداقت و فروتنی، برون گرایی،  7همانطورکه جدول شماره      
توافق پذیري و باوجدان بودن با سازگاري زناشویی همبستگی وجود دارند. میزان همبستگی ویژگی صداقت و فروتنی با 

 >11/0r =  ،05/0(رون گرایی با سازگاري زناشویی برابر با ویژگی ب، 53/0r =   ،01/0< p(سازگاري زناشویی برابر با 
p ،   41/0(ویژگی توافق پذیري با سازگاري زناشویی برابر باr =  01/0< p  همبستگی ویژگی باوجدان بودن با و ضریب

 دار است.می باشد که این همبستگی بدست آمده از نطر آماري معنی 31/0r =  ،05/0< p(سازگاري زناشویی برابر با  
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: نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام براي پیش بینی سازگاري زناشویی از طریق ویژگی  8جدول شماره 
 هاي شخصیت در بین کارکنان دانشگاه کاشان

         تعدیل شده      B                β                 t               R             R2          R2   گام    متغیر پیش بین       
 سطح معنی داري

 p >01/0                                                    72/23                 888/18           مقدار ثابت      1

 p >01/0               27/0        28/0      53/0       41/3      53/0         65/0صداقت و فروتنی           

 p >01/0                                                      41/14                     82/16           مقدار ثابت     2

 p >01/0                                                      40/2        50/0        61/0         صداقت فرونی     

 p >01/0                  26/0      32/0      57/0      77/4        41/0         21/0توافق پذیري               

 p >01/0                                                        21/34                     52/31           مقدار ثابت  3 

 p >01/0                                                     65/6        48/0         54/0         صداقت فرونی     

 p >01/0                                                       78/9        29/0         18/0توافق پذیري               

  p >01/0                    21/0      37/0      61/0     86/11       31/0         16/0باوجدان بودن             

 

نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام براي پیش بینی سازگاري زناشویی از طریق ویژگی هاي  8جدول شماره     
را نشان می دهد. همانطور که جدول باال  ها در پیش بینی سازگاري زناشویی شخصیت و تعیین سهم هریک از این ویژگی

گانه ویژگی هاي شخصیت، تحقیق نشان داد که مولفه هاي صداقت و فروتنی، توافق  6نشان می دهد از بین مولفه هاي 
 موثر می باشد.  زناشویی کارکنان پذیري و باوجدان بودن در پیش بینی سازگاري

 

 افزوده با دوم، است. درگام نموده در بین کارکنان را تبیین زگاري  زناشوییواریانس سا  %28اول صداقت و فروتنی  در گام
 صفت شدن افزوده با رسیده است و در گام سوم، % 32به   د سازگاري زناشویی  ، واریانس صفت توافق پذیري به معادله شدن

 است. رسیده % 37دانشجویان به  در سازگاري زناشویی ، واریانس باوجدان بودن به معادله

 

 بحث و نتیجه گیري 

 "رابطه بین جهت گیري مذهبی ، راهبردهاي مقابله اي و ویژگی هاي شخصیتی با سازگاري زناشویی"این پژوهش به منظور 
 معناداري مثبتهمبستگی ی و سازگاري زناشویی بین جهت گیري مذهب، 3براساس نتایج مندرج در جدول  انجام شده است .

هر چه جهت گیري مذهبی در زوجین باالتر باشد سازگاري زن و شوهر در آن زوجین بیش تر بوده بدین معنا که دارد. وجود 
است و هم چنین، هر چه جهت گیري مذهبی در زوجین پایین تر بوده است، سازگاري زن و شوهر در آن ها کمتر بوده است. 

در رابطه ي زناشویی قادر به پیش بینی معنی دار سازگاري و ایمان به حضور خداوند جهت گیري مذهبی به عبارت دیگر، 
 )2016) و قیناقی و همکاران(1394)، نریمانی و همکاران (2013خدایاري فرد (پژوهش این یافته ها با . زناشویی افراد است

بط همسران می شود و جا که باورهاي مذهبی ، سبب تقویت و بهبود روا آن ازها، پژوهش  براساس نتایجزیرا  دارد .همخوانی 
، بنابراین ، به افراد کمک می کند براي گذراندن اوقات فراغت خود با خانواده برنامه ریزي وظایف والدینی را بهبود می بخشد 

مناسبی انجام دهند . این گونه باورها در مراتب بعد ، به افراد کمک می کند تفاوت هاي سلیقه اي همسر خود را پذیرفته ، با 
گار شوند . همچنین درگیري هاي بین خود و همسر را به خوبی حل کنند و در نهایت باعث می شود ، افراد روابط آن ساز

 جنسی دوسویه و رضایت بخشی داشته باشند .
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هم چنین، دین و پاي بندي مذهبی با مشخص کردن بایدها نبایدهاي رفتاري، حد و حدود وظایف، نقش ها، تکالیف و حقوق 
زوج ها را مشخص می کند و با ایجاد الزام درونی به انجام وظایف و نقش ها از ایجاد تعارض جلوگیري می کند. هم چنین 

لی و شرعی به ارضاي نیازهاي عاطفی، جنسی و ... بپردازند و از این طریق دینداري به زوج کمک می کند تا در چهارچوب عق
به ایجاد رضایت زناشویی کمک می کند؛ زیرا یکی از شاخص هاي رضایت زناشویی، ارضاي نیازهاي اساسی زوج ها است ( 

ر و زندگی مسئولیت پذیرترند ). افراد پاي بند به مذهب به زندگی تعهد دارند و نسبت به همس1394اکبري مرغان و همکاران،
) نشان داده شد و گفته شد که 2014و با الزام درونی به نقش ها و وظایف خود عمل می کنند. این نکته در پژوهش فولر (

وجود عقاید مدهبی ، تاثیر بسزایی در ارتباط دارد. به عبارت دیگر، باورهاي مذهبی با راهبردهاي بقا و حفظ رابطه ي زناشویی 
استحکام خانواده دارد . ایمان به خدا موجب می شود که نگرش فرد به هستی هدف دار باشد . اما نداشتن اعتقاد به باورهاي 
مذهبی و بی ایمانی باعث می شود که فرد انسجام و آرامش نداشته باشد و همین موجب ضعف و سرآغاز اختالف هاي بسیاري 

در این زمینه نشان داده که پاي بندي به مذهب ، عامل مهمی در در زندگی خانوادگی می شود . پژوهش هاي انجام شده  در
در نقطه ي مقابل ، هرچه میزان مغایرت در باورهاي مذهبی همسران بیش تر باشد ،  اري ازدواج و رضایت زناشویی است.پاید

وجه به آن چه گفته شد ، روشن می شود که جهت گیري مذهبی همسران می با ت میزان اختالف آن ها بیشتر خواهد بود.
تواند سبب فزونی سازگاري زناشویی آنان شود و هر چه آنان با یکدیگر همتایی و تجانس مذهبی بیش تري داشته باشند ، 

  بیش تري دارند .رضایت و سازگاري زناشویی 

بی، دوام و بقاي ازدواج خود را از برکت خداوند می دانند و خویشاوندي همچنین، زوج هاي داراي سطوح باالي پاي بندي مذه
)، صبر، تحمل و 2016و پیامدهاي مثبت ازدواج در سایه ي مذهب، رنگ مقدسی به خود خواهد گرفت (مولینزو همکاران، 

. از )1394و همکاران،  ؛ کالنتر هرمزي 1396تاب آوري زوج ها در نتیجه ي پاي بندي مذهبی افزایش خواهد یافت (مقتدر،
 این رو، زوج ها در برابر مشکالت زود تسلیم نخواهند شد.

بین راهبردهاي مقایله اي و سازگاري زناشویی رابطه ي معناداري وجود دارد. نیز،  ، بر اساس فرضیه ي دومدر پژوهش حاضر
میزان سازگاري زناشویی با راهبرد مساله مدار و اجتنابی، رابطه مثبت و با شیوه ي هیجان مدار همبستگی به این معنا که 

) همسو می 2012) و دادخواه و همکاران (2017(و همکاران  چن نتایج پژوهش حاضر با یافته هايمنفی معنی داري دارد. 
افرادي که در راهبرد مساله مدار نمره ي باالتري می ل نمود که در تبیین نتایج پژوهشگران می توان این گونه استدالباشد. 

مواجهه  گیرند مشکالت کمتري در در رابطه ي زناشویی خود و در نتیجه سازگاري زناشویی بیش تري دارند، زیرا این افراد در
نند، سپس مزایاي هر کدام با مشکالت زندگی، مساله ي اصلی را تعیین می کنند، آن گاه راه حل هاي متعددي را مطرح می ک

افرادي که  از این راه حل ها را می سنجند و در نهایت، یکی از این راه حل ها را انتخاب نموده و بر اساس آن عمل می نماید.
کنند هیجانی مانند گریز، مقابله مستقیم، فاصله گرفتن ، خودکنترلی بیشتر استفاده  از راهبرددر مقابل رویدادهاي استرس زا 

در تبین این یافته می توان  کالت بیش تر و در نتیجه رضایت و سازگاري کمتري در زندگی زناشویی خود تجربه می کنند.مش
گفت، زوج هایی که متمرکز بر سبک هیجان مدارند، بر کنترل هیجانات و واکنش هاي عاطفی تاکید دارند. زوج ها در این 

ه کردن، عصبانی شدن و فریاد زدن با فشار روانی مقابله می کنند. مقابله ي سبک مقابله، هیجانی برخورد می کنند و با گری
هیجان مدار، گاهی به شکل مقابله ي اجتنابی آشکار می شود که خود باعث می شود زوج ها براي سازگاري با عوامل فشارزا، 

ي این نتایج، مطالعات پتاسک و کنث از طریق فاصله گرفتن از آن یا از طریق تمرکز بر احساسات خود عمل کنند. هم راستا
هم چنین،  )، ارتباط مستقیم و معنادار راهبردهاي مقابله اي هیجان مدار را در رضایتمندي زناشویی نشان داده اند.2016(

افرادي که بیشتر از راهبرد اجتنابی، یعنی روي آوردن به اجتماع و روي آوردن به فعالیت در شرایط استرس زا استفاده می 
 نند در زندگی زناشویی اختالل کمتري را نشان می دهند و رضایت بیش تري دارند.ک

 ویژگی هاي توافق پذیريمولفه هاي ویژگی شخصیتی هگزاکو، همان طور که نتایج آماري فرضیه سوم نشان می دهد از میان 
یافته هاي پژوهش  اشویی دارد.سازگاري زنو صداقت و فروتنی بیشترین سهم را در پیش بینی و با وجدان بودن  (دلپذیربودن)

اشمیت کلیگل و شاپیرو ، به سازگاري زناشویی با نتایج یافته هاي ه رابطه بین همسازي (دلپذیربودن)، وظیفه شناسی و دربار
هاي  ر تایید یافتههمخوان و د) 2015و میرفالحی و همکاران () 2012و باك و همکاران () 2011قل از اورورك و همکاران (ن

می توان گفت که همسازي ( دلپذیربودن ) که از جنبه هاي اعتماد ، درستکاري ، پژوهش،  در تبیین نتایج آن ها می باشد.
و صداقت در موجب ایجاد روحیه ي دلرحمی ، ه روي و فروتنی ) تشکیل شده استصراحت ، نوع دوستی ، فرمانبرداري ، میان

در واقع، افرادي که در این ویژگی،  ي سازگاري در روابط زناشویی است.رفتاري خوبی براروابط خانوادگی می شود که الگوي 
نمره ي باالتري بدست می آورند، بیشتر احتمال دارد گرم، خوش مشرب، مهربان و اهل همکاري باشند، در نتیجه در روابط 

). توافق پذیري  2003را تجربه می کنند (تاشیرو، بین فردي با دوستان و خانواده پس از وقوع حوادث ناسازگار، تغییرات مثبت
با ایجاد اعتماد در طرف مقابل همراه است و اعتماد عامل مهمی در تعهد زناشویی است. افرادي که به  شریک زندگی خود 
اعتماد دارند، تمایل به عشق بیش تري نسبت به شریک زندگی خود و رضایت و تعهد به رابطه دارند ( بوك و 

آن است که  گاري زناشویی اشاره کرد،تبیین دیگري که می توان به نقش ویژگی دلپذیري در ارتقاي ساز). 2012ن،همکارا
از آن جایی که از بخشودگی باالتري برخوردارند در برابر نامالیمات رفتاري بین فردي از سطح افراد داراي ویژگی دلپذیري باال، 

ایجاد می کنند. بنابراین، ترتیب رضایت و سازگاري زناشویی بیش تري براي خود تحمل و بخشش باالتري برخوردارند و بدیت 
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به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ویژگی ها در روابط زناشویی است. همسران توافق پذیر، ادراك هاي مثبت تري » توافق پذیري«
  وردگی منجر شود.از یکدیگر دارند که به نوبه ي خود می تواند به رضایتمندي بیشتر و کاهش سرخ

وظیفه شناسی نیز که از جنبه هاي (کفایت ، نظم ، پیشرفت طلبی ، خویشتنداري ، متانت و تعمق ) تشکیل شده است  
موجب ارتقاي تعهد و رعایت معیارهاي اخالقی در زندگی زناشویی می گردد که به بهبود سطح سازگاري و رضایت زوجین می 

، به تمایل فرد براي منظم بودن ، کارآمدي ، قابلیت اعتماد و آرام بودن برمی گردد . افراد با وظیفه شناسی انجامد . هم چنین 
شکالتی وظیفه شناسی باال گزارش کردند که از راهبردهاي برنامه ریزي مانند راهبرد آگاهانه و مقالبه کردن فعال ، با حذف م

این افراد با این ویژگی ، به علت این که از اهداف خود به سادگی چشم استفاده می کنند . بنابراین ، که با آن مواجه می شوند، 
پوشی نمی کنند و مسئولیت اعمال خود را می پذیرند و نسبت به تعهدات خود پاي بند می باشند ، در زندگی زناشویی خود 

مرادي و یوسفی  ).2012(اندر، دبه زندگی زناشوي پاي بند هستن نیز ، این ویژگی ها را بروز می دهند و به احتمال بیش تري
 ) نیز در مطالعات خود به این نتیجه دست یافتند که بین ویژگی مسئولیت پذیري رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.2014(

) نیز نشان داد که بین ویژگی هاي توافق پذیري و باوجدان بودن با سازگاري 2013نتایج پژوهش حسینی و همکاران (
رابطه بین ویژگی  گی مثبت و معنی داري وجود دارد و توان پیش بینی سازگاري زناشویی را داشته اند.زناشویی همبست

) 2014) و زیگلر و همکاران (2014شخصیتی صداقت و فروتنی با سازگاري زناشویی نیز با پژوهش هاي آقابابایی و ارجی (
ه صداقت و فرومایگی باالتري دارند، وفاداري به همسران خود همسو است. در تبیین این یافته ها می توان گفت افرادي که نمر

در نتیجه، رضایت بیشتري از زندگی خود آنان مشاهده می شود؛ خلوص و همدلی بیش تري در روابط  ،را تعیین می کنند
 .دارند

در ه آن ها توجه شود. تعمیم نتایج بها داراي محدودیت هایی است که ایجاب می نماید در پژوهش حاضر همانند سایر پژوهش
این پژوهش براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . از این رو ، با توجه به این که پرسش نامه ها جنبه ي 

. هم چنین حجم زیاد سواالت پرسشنامه ها ، خودسنجی داشته اند ، ممکن است در پاسخ ها سوگیري وجود داشته باشد 
جامعه آماري مورد مطالعه تحقیق حاضر مربوط به کارکنان دانشگاه کاشان می نندگان می شود .  موجب خستگی در شرکت ک

از سوي دیگر، طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است باشد ، لذا ، تعمیم آن به سایر جوامع آماري به احتیاط انجام گیرد . 
هاي آتی در این زمینه، شود در پژوهشتوان روابط علی را از آن استنباط نمود. بر این اساس پیشنهاد میو بنابراین نمی

ی و ملی) ي، استانامنطقه( ترعیوسهاي دیگر در سطح تري براي روشن شدن ماهیت این موضوع در جمعیتمطالعات گسترده
 منظوربههاي پژوهشی آزمایشی و بر روي سایر اقشار اجتماعی و با استفاده از ابزارهاي مکمل مانند مصاحبه و از طریق طرح

، انجام جهت گیري مذهبی ، راهبردهاي مقابله اي و ویژگی هاي شخصیتی با سازگاري زناشویی بررسی روابط علّی میان 
 پذیرد. 

ش و اهمیت موضوع رضایت زناشویی در بحث زوجین و تاثیري که بر ارتقاي سطح خانواده و جامعه دارد، با توجه به نتایج پژوه
در بین پیشنهاد می شود پژوهشگران حوزه مطالعات خانواده به بررسی تاثیر عوامل دیگري به غیر از متغیرهاي این پژوهش 

ازدواج تحت عنوان همسان گزینی بهره برد . هم چنین پیشنهاد  زوجین بپردازند تا بتوان از یافته هاي آن در مشاوره پیش از
می شود تحقیق حاضر به شکل مطالعات بین فرهنگی انجام شود تا نتایج در جوامع دیگر مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد . در 

و کارگاه هاي آموزشی به  مشاوره هاي قبل از ازدواج ، روان شناسان به منظور کسب نتایج بهتر در مداخالت روان شناختی
تیپ هاي شخصیتی و چگونگی مقابله با استرس افرادي که می خواهند زوج شوند توجه داشته باشند و در شرایط نیاز قبل از 
ازدواج به صورت فردي یا گروهی اهتمام به آموزش راهبردهاي مناسب مقابله بپردزاند . هم چنین در مشاوره زوجینی که دچار 

دلزدگی زناشویی شده اند به این متغیرها توجه کنند و نتایج ارزیابی را به زوجین بازخورد دهند تا در جهت ایجاد نارضایتی و 
 بصیرت و اصالح زوج ها کمک نمایند . 
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